
 

 مقابلة اذاعٌة مع نائب رئٌس حزب النهضة االرتري

 

 االرتري جرته اذاعة صوت حزب النهضة أ خاص لقاءً ف 

 ٌقول:محمد صالح حقوس  االستاذ نائب رئٌس الحزب

  : علٌنا ان نؤمن بأن ما ٌجمعنا اكثر مما ٌفرقنا للمعارضة االرترٌة

 وعلٌنا ان نستفٌد من تجربتنا

  ٌتأتى سوى من الداخلالعمل الفعال لن 

  ًمن دواعً التعجب فعال هو تجاوز عملٌة السالم للب المشكلة الت

 تتمثل فً ترسٌم الحدود  

  نظل متمسكٌن بالمجلس الوطنً االرتري كمظلة ٌجب الحفاظ

 علٌها  ألنه جاء للوجود عبر جهود ومعاناة

 

 تعالوا معا نستعرض ما جاء فً اللقاء 

 



القٌادة المركزٌة عقدت اجتماعها الدوري  رئٌس الحزب نائباالخ محمد صالح  /س

وهناك جملة من القرارات  –الثالث وكذلك المكتب التنفٌذي اجتماعه الدوري الخامس 

والتوصٌات فً شان الوضع الداخلً للحزب وكذلك فً الشؤون االرترٌة والمنطقة 

ضاع  حدثونا عن اهم عامة  صادرة عن القٌادة المركزٌة  بناء على تقٌٌمات لهذه االو

ان تشهدها  شاء هللاهذه التقٌٌمات والقرارات والتوصٌات العملٌة التً نتوقع لها ان 

 الساحة  على المستوٌٌن الداخلً للحزب والساحة االرترٌة عموما ؟

فً البداٌة اتوجه بخالص الشكر لصوت حزب النهضة االرتري وخاصة القسم / ج

العربً لما ٌبذل من جهد مقدر من اجل اٌصال رسالة الحزب ومعاناة الشعب واحوال 

االرتري بالداخل والمهجر كما اقدم شكري لعقد هذا اللقاء  للجمهور المنكوبالوطن 

 زٌة للحزب والمكتب التنفٌذي اٌضابغرض تسلٌط الضوء على اجتماع القٌادة المرك

فٌما ٌتعلق باجتماع القٌادة المركزٌة فً دورته الثالثة كان اجتماعا موفقا ومن اهم ما 

ٌمٌزه حضور اغلب العضوٌة وكلهم كانوا فً مستوى التحدي وعكسوا ما ٌتحلون به 

الجندة التً من تقدٌرهم للمسئولٌة الملقاة على عاتقهم  وتبعا لذلك جرت النقاشات لكل ا

 بشفافٌة تامة طرحت على طاولة النقاش 

فعلى المستوى الداخلً للحزب تمت النقاشات بغرض الوصول للهدف المنشود وهو ان 

مادٌة  بإمكاناتهٌله أٌكون الحزب فً مستوى متقدم من التحضٌر للمرحلة المقبلة وت

التنظٌمٌة التً تجعل ل من الوعً المتقدم فً السٌاسة والنواحً اوبشرٌة  ومستوى ع

وجه  وفً هذا الصدد أكمل على  االمنوط بهمتفاعال وٌقوم بالمهام  بالحزب من العضو

هٌله من خالل اقامة أعلى بناء العضو وتلة من القرارات تركزت حول اتخذت جم

مؤهلة ومعدة اعدادا كفاءات  للحزب هٌل الكوادر بحٌث ٌوفرأكورسات التدرٌب وت

اعباء المسئولٌة فً المستقبل وبالتالً نحقق التناوب والتبادل  تحملمن ٌمكنها  جٌدا

 على مواقع القٌادة بالحزب

من خالل وذلك  إرٌترٌامن القرارات فٌما ٌتعلق العمل بداخل  ااخذت حظا وافر مماو 

خلق مزٌد من قنوات التواصل بما ٌمكن من ان ٌمضً العمل بالداخل كما هو مخطط 

، وعلى الجانب المالً سوى من الداخلٌأتً بان العمل الفعال لن  ٌرتكز على اٌمانله 



اتخذت جملة من القرارات تساعد الحزب فً تعدد مصادر الدخل التً فً النهاٌة من 

وخاصة الجانب االعالمً  شانها تنفٌذ كافة برامج الحزب الطموحة فً ٌسر وسهولة 

 كاذٌبأللصوى فً التصدي الذي حظً باهتمام بالغ وذلك بالنظر الى اهمٌته الق

والتضلٌل الممنهج الذي ٌمارسه النظام عبر كافة الوسائط وبالتالً نتمكن من خالله 

وفتح افاق من التفاؤل امامه لٌقبل على االهتمام بشان  اإلرتريعلى الراي العام  التأثٌر

 بالده وٌشمر ساعده بحثا عن التغٌٌر .

جملة من القرارات تتعلق بتقوٌة  مركزٌة القٌادة ال وعلى الجانب الخارجً  اتخذت

وكذلك دول الجوار واالحزاب  األرٌتٌرٌةبٌن الحزب والتنظٌمات  العالئقصر ااو

السٌاسٌة بالمنطقة وتنشٌط العمل الدبلوماسً الذي من خالله ٌتمكن الحزب من اٌصال 

ن تقف الى اب مطالبتها معاناة شعبنا الى المنظمات الحقوقٌة والهٌئات والدول من اجل

فً ارترٌا التً  نالى السجو االنظارجانب شعبنا وخاصة فً رعاٌة الالجئٌن ولفت 

 ٌقبع فٌها عشرات االالف من السجناء لٌس لهم ذنب اال التهم الباطلة 

 

 

منذ توقٌع اتفاقٌة السالم بٌن ارترٌا واثٌوبٌا  حدثت تطورات اقلٌمٌة وعالمٌة /  س

كان ٌتوقع سقوطه فً اٌة لحظة  ولكن االن اصبح فً خدمت النظام االرتري والذي 

وما  أي اتفاقٌةهل فً تقدٌركم   ن الالعبٌن االساسٌن فً المنطقةوضع جعله م

 ٌصاحبها من تطورات بعٌدة عن مصالح الشعوب ٌكتب لها النجاح ؟

جد لها مكانا ضمن هذه ت تستطٌع المعارضة اإلرتٌرٌة ان توهل فً ظل هذه التطورا

 ات  وكٌف السبٌل على تحقٌق  ذلك ؟التطور

الى عملٌة السالم التً تتم بٌن ارترٌا واثٌوبٌا  ٌمكن القول بانها جاءت  / باإلشارة ج

كنتاج لتطورات اقلٌمٌة ودولٌة وبالذات الالعبٌن الكبار وتركٌز اهتمامهم حول منطقة 

سٌن وبالتالً راٌنا القرن االفرٌقً والتً جاءت كدورها لتكون محل اهتمام امام المتناف

كٌف ان االمور مضت سراعا بما ٌؤكد بان الموضوع كان ٌطبخ على نار هادئة حتى 

 للقبول عبر سٌنارٌوهات متفق علٌها مسبقا  تمت تهٌئة الطرفٌن 



اكدنا ضرورة التطبٌع والسالم للشعبٌن والبلدٌن  المبدئوفً تقٌٌمنا حتى ولو من حٌث 

ملٌة البناء والتعمٌر لكال البلدٌن اال ان ما استوقف وضرورة السالم واالستقرار لع

كتنفها الغموض الكامل بحٌث ال تتوفر لسالم التً ٌالقٌادة المركزٌة هو سٌر عملٌة ا

بنودها بالتفصٌل حتى ٌمكن تقٌٌمها تقٌٌما صحٌحا وان من دواعً التعجب فعال هو 

خذ أي أحدود  دون ان تتجاوز عملٌة السالم للب المشكلة التً تتمثل فً ترسٌم ال

رتري لم ٌخسر فٌها تلك االنفس اهتماما  بل نعتها انها لٌست ذات اهمٌة  والشعب اإل

واالرواح  وهذا كله ٌؤكد بان المشروع حقٌقته هو مدفوع من الخارج ومطلوب من 

ٌقلدان االوسمة خارج  رأٌناهماقٌادة البلدٌن المضً قدما فٌه  ونتٌجة لهذا القبول 

رتري ٌقف محتارا وادرك بانه ٌسٌر الى وطنهما  هذا كله جعل من الشعبٌن وخاصة اإل

، وفً تقدٌرنا بان عملٌة كهذه تنسج خٌوطها خارج الحدود وفٌها اطراف  شًء كارثً

معلومة وغٌر معلومة وما صاحبها من تخبطات انتجت اهتزازا حتى فً داخل اثٌوبٌا 

الشعب وهو المعنً  ائما لن ٌكون سوى لما ٌتم على مرئىبان النجاح دمؤشر ٌوحً 

بمثل هذا الشأن ألنه هو من دفع الثمن وٌنبغً ان ٌكون صاحب المصلحة الحقٌقٌة وهو 

وهً تعد فرصة  بمشاركته الفاعلة ٌجعلها مضمونة النتائج وٌجنبها العواقب الوخٌمة .

النقمة الشعبٌة المتصاعدة  التً ادركت بالوقائع  مواتٌة للمقاومة االرترٌة  لالستفادة من

المشاهدة ما ٌرمً الٌه النظام من التالعب بالسٌادة الوطنٌة والتفرٌط فً االستقالل الذي 

للتصدي للنظام وهناك اراء من داخل  ضحٌات  والشعب االرتري حالٌا مهٌأجاء بالت

ت مشاعر االرترٌٌن وحبهم لوف وتحدأالنظام تقاوم خطوات النظام التً تجاوزت كل م

 لوطنهم 

 

شهدنا خالل هذه الفترة حراكا للمجلس الوطنً االرتري للتغٌٌر الدٌمقراطً من /  س

عقد اجتماعات الفروع وغٌرها من النشاطات  تحضٌرا لعقد المؤتمر الوطنً الثانً  

 وحزب النهضة االرتري كان ومازال له اسهامات مقدرة فً دفع عجلة المجلس  ماهً

توقعاتكم  لهذا الحراك  من اجل احٌاء المجلس الوطنً االرتري فً ظل التطورات 

ٌا واثٌوبٌا  والتً رها المنطقة بعد توقٌع اتفاقٌة السالم بٌن ارتب المتسارعة التً تمر

 تجعل من احٌاء المجلس امرا ملحا ؟



منطلقا من اخً الكرٌم حزب النهضة االرتري ٌتحرك فً انجاح العمل الجماعً /  ج

د الجمٌع وان هذه الجهود لن ثوابته بان عملٌة التغٌٌر فً البالد لن تتحقق اال بجهو

تكون منتظمة فً مشروع جماعً ٌحقق الهدف االول والمتمثل فً تغٌٌر  تثمرحتى

سلوب النظام المتسلط والتوافق على ان ٌكون الشعب االرتري هو من ٌقرر مصٌره باأل

وعلٌه فً السابق والٌوم نظل متمسكٌن بالمجلس من ذلك  الدٌمقراطً الذي ٌمكنه

ألنه جاء للوجود عبر جهود ومعاناة  الوطنً االرتري كمظلة ٌجب الحفاظ علٌها 

لخروج من علٌه ومع غٌرها من رفاق الدرب نعمل ل ،وبالتالً ال ٌمكن التفرٌط فٌه 

خول للمؤتمر الوطنً الد مكن من الت حالة الجمود الى استعادة الحٌاة وذلك من خالل

الثانً حٌث نرى بانها المحطة المهمة فً تجاوز كل االخفاقات التً  صاحبت التجربة  

، وخاصة الٌوم فً ظل الوضع الراهن نحن بحاجة الى ان نكون فً الساحة بصوت 

بان  والتأكٌدمسموع للعالم  بحٌث ٌعٌر العالم اهتماما الى الجانب االخر فً ارترٌا 

هو الالعب الوحٌد بل هناك ابناء الوطن الحادبٌن على مصلحته وٌعبرون  النظام لٌس

تعبٌرا صادقا عن مصالح الشعب وحري بهم بان ٌكونوا شركاء حقٌقٌون فً كل ٌجري 

بالمنطقة ومما له عالقة بارترٌا  ، نحن متفائلون من انجاز عقد المؤتمر ومن ثم 

فً الفترة  التشوهات التً جعلتناوعبر الممارسة الصحٌحة بعٌدا عن المضً قدما 

ندور فً حلقة مفرغة  واعتقد بان كل قٌادات العمل الوطنً تستشعر  الماضٌة 

مسئولٌتها التارٌخٌة  فً هذه الفترة الحرجة التً صارت ارترٌا وطنا وشعبا لعبة فً ٌد 

متى ما بان جماهٌرنا االرترٌة رجل واحد لم ٌجد من ٌوقفه عند حده  ولدٌنا الثقة اٌضا 

 على ارض الواقع عمال منظما ستدعمه وتقف خلفه . رأت

 

ت تتصاعد وتظهر أزمة داخلٌة حزبٌة  منذ فترة واالن بدأٌمر ب األرٌتٌريالنظام /  س

لسابق والطاقة والتعدٌن هذه االزمة على السطح  وشهدنا مؤخرا تعرض وزٌر الدفاع ا

فلبوس اطالق نار نتٌجة خالف حدث مع مجموعة من قٌادات الجٌش اتفقت مع  الحالً

 فلٌبوس للقٌام بعمل ما وهو تنصل من االتفاق كما تناقلته االنباء  

 هذا الحدث وغٌرها من االحداث المماثلة التً تعرض لها النظام الحاكم ؟ تقٌمونكٌف 



ظام ٌسٌطر فٌه رجل واحد بدون الدخول فً التفاصٌل من الطبٌعً بان أي ن/  ج

وٌمسك فٌه بكل الخٌوط ان تكون بداخل مجموعات وهً فً حد ذاتها صنٌعة لراس 

علٌه  وهو ٌرى انه لٌس محبوبا من الجمٌع  ٌأتًقد  شًءالنظام الذي ٌخشى من أي 

الذٌن ٌتمتعون بالحس الوطنً  بالتأكٌدوان االرتباط هو محض تحقٌق مصلحة وهناك 

ون فً دواخلهم احالم النضال الثوري وعمر الكفاح وشعار النصر وال ٌزالون ٌحمل

للجماهٌر والتخلص من الذل واالضطهاد ولم ٌبٌعوا ضمائرهم  ولم ٌنساغوا وراء 

ً وظاهر او مخفً ئسٌكون صراع مر بالتأكٌدرغباتهم الشخصٌة  وبٌن هؤالء واولئك 

س النظام  الذي لم ، وخاصة ما صاحب عملٌة السالم هذه من استفزازات من رئٌ

ٌراعً البرتوكوالت وداس على السٌادة الوطنٌة وكبرٌاء االرترٌٌن  ومنها عندما ٌقول 

من ٌقول بان هناك شعبٌن ال ٌعرف التارٌخ  مثل  -انت قائدنا   –نحن لم نخسر شٌئا 

هذه التعابٌر وغٌرها تعد اهانة للشعب االرتري وخاصة اولئك المناضلون الذٌن 

معنى الثمن الذي تكلفه الشعب االرتري من اجل هذا االستقالل وكذلك ة وٌدركون قٌم

لم  نهال نان النظام قد تفعللدفاع عن سٌادته الوطنٌة وحماٌة الحدود  ـ  اخً الكرٌم 

ان ٌقدم شًء  وان المعاناة وصلت الى  ٌستطعظل ٌدور حول ذاته ولم  ،ٌجدد  نفسه 

القٌادات التً حوله هً من صلب الشعب وتستشعر تلك المعاناة وقد  وبالتأكٌدذروتها 

بعضهم بعضا  سٌأكلونٌكون من بٌنهم من ٌعبر عنها بشكل او باخر لكن فً االخٌر 

وهذا ٌحملنا المسئولٌة بان على صفوف المقاومة االرترٌة بان تهٌا نفسها وبالتعاون 

فً البالد ومن جرائه ال سمح هللا  والتنسٌق مع االحرار بالداخل لئال ٌكون فراغا 

ٌتعرض الوطن لمحنة داخلٌة كبٌرة وهذا ما ٌرٌده راس النظام ومن ٌقفون خلفه من 

 االعداء 

 

كلمة اخٌرة توجهونها فً هذا اللقاء  الى اعضاء حزب النهضة االرتري والى /  س

 المعارضة االرترٌة والى الشعب االرتري عموما 

اقول لكل عضوٌة الحزب الذٌن ٌبذلون من وقتهم واموالهم من اجل تحقٌق غاٌة /  ج

الشعب االرتري فً وطن مستقر وامن وٌحكمه الدستور وتكون السلطة فً ٌد الشعب  



من دوركم بمزٌد من الكفاح ومزٌد من التضحٌة وواصلوا التقدم الذي تحرزونه  اعززو

 المل فً كافة المجاالت وقد صار حزبكم موضع ا

وللمعارضة االرترٌة علٌنا ان نؤمن بان ما ٌجمعنا اكثر مما ٌفرقنا وعلٌنا ان نستفٌد من 

علٌنا ان نستمع لنداء الشعب واهاته  ،امد المعاناة  إلطالةتجربتنا ولٌس هنا أي داع 

 ن انتم  وشعبنا ٌنظر الٌنا وٌنتظر منا لوطن برمته ٌنادي هل من منقذ واٌواالن ا

لحوارات والتقارب ٌمكننا تضٌق الفجوات وبناء الثقة  فٌما ٌٌننا انطالقا من وبمزٌد من ا

 ان لٌس هناك من قوة بمفردها انجاز عملٌة التغٌٌر 

وللشعب االرتري  ابشره بان الغد المشرق ٌنتظره  وكما كابد وبلغ االم فترة الكفاح 

 باإلمكانولٌة التغٌٌر المسلح وحقق االستقالل واالن اٌضا بمزٌد من التالحم تحمل مسئ

الوطن تحقٌقا لطموحاتهم وتطلعاتهم  ااعادة الوطن الى حضنه وتخلٌصه ممن ارادو

على حساب معانة شعب واكثر من مائة عام وهو ٌهنا بوطنه وٌنعم باالستقرار واوكد 

انت من صنعت االستقالل وانت من تحفظ عهود ووصاٌا الشهداء  وتصون السٌادة 

 .وكرامة االرتري 

 على منحك نائب رئٌس حزب النهضة االرتري –محمد صالح حقوس  شكرا اخً

   هذا اللقاء ونتمنى ان نلتقٌك فً مقابلة اخرى . إلجراءجزء من وقتك الثمٌن  اذاعتنا 

 42/4/4102صوت الحزب فً ٌوم الجمعة الموافق إذاعة  تم اذاعته فً اذاعة 

 

 مكتب االعالم –حزب النهضة االرتري 

 

 


